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Mieszkańcy EEA, którzy nie przebywali w UK przed 31 grudnia 2020 

r. i nie otrzymali statusu osiedlonego (settled) lub tymczasowego (pre-

-settled) wciąż będą mogli przyjechać do UK. W zależności od powodu 

ich przyjazdu powinni rozważyć następujące możliwości:

•  przyjazd do UK jako gość 

•  przyjazd do UK jako pracownik (system punktowy)

•  przyjazd do UK jako student

•  przyjazd do UK jako członek rodziny osoby z EEA

Osoby przyjeżdżające do UK jako goście po 1 stycznia 2021r. nie muszą 

aplikować o wizę. Jednak ich prawa są ograniczone w zależności od ro-

dzaju wizyty.

Rodzaje wizyt:

•  Wizyta turystyczna (przyjazd na wakacje/urlop do 6 miesięcy)

•  Odwiedziny (wizyta u członków rodziny trwajaca do 6 miesię-

cy)

•  Podróż biznesowa (przyjazd do UK w celu biznesowym na mak-

symalnie 6 miesięcy)

Co MOŻESZ robić:

•  podróżować po UK (wakacje/urlop)

•  odwiedzić rodzinę (przyjazd do rodziny)

• chodzić na spotkania biznesowe, konferencje i eventy zwiaza-

ne z biznesem (podróż biznesowa)

Czego NIE MOŻESZ robić:

•  wykonywać płatnej lub nieodpłatnej pracy

•  przebywać na stażu lub odbywać praktyk zawodowych

•  prowadzić sprzedaży bezpośredniej, badź świadczyć usług 

handlowych

•  mieszkać w UK na coraz to kolejnych wizach
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Aby pracować w UK po 1 stycznia 2021r. należy złożyć wniosek o wizę 

pracowniczą wydawaną na podstawie system punktowego. 

Aby otrzymać wizę należy spełniać poniższe warunki:

•  oferta pracy musi pochodzić od zaakceptowanego pracodaw-

cy-sponsora

•  oferowana praca musi wymagać kwalifikacji RQF 3 lub więcej 

(poziom A-level)

•  odpowiednia znajomość angielskiego

•  zarobki muszą przekroczyć odpowiedni próg (£25,600 lub 

średnia stawka za wykonywaną pracę, obowiązuje wyższa 

suma) * jest możliwość uzyskania wizy na pracę z niższym wy-

nagrodzeniem (£20,480), jeśli zostaną spełnione dodatkowe 

warunki

Osoby przyjeżdżające do UK jako studenci po 1 stycznia 2021r. muszą 

aplikować o wizę. 

Możesz złożyć wniosek o wydanie wizy studenckiej na naukę w UK je-

śli:

•   zostałeś przyjęty na studia

•  umiesz mówić, czytać i pisać w j. angielskim

•  posiadasz wystarczające fundusze, aby utrzymać się samo-

dzielnie i zapłacić czesne
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Osoby, które przyjeżdżają do UK w celu dołączenia do rodziny mogą 

się ubiegać o przyznanie Settled Status lub Pre-Settled Status 

spoza UK korzystając z aplikacji zagranicznej. 

Osoby z EEA przyjeżdżające po 31 grudnia 2020r. mogą dołączyć do 

swoich rodzin w UK jeśli:

•  są oni bliskimi krewnymi lub stałymi partnerami; i

•  relacja ta istniała przed 31 grudnia 2020r.; i

•  nie przebywały one w UK przed 31 grudnia 2020r. (lub zerwa-

ły ciągłość pobytu); i 

•  ich rodzina przebywała w UK przed 31 grudnia 2020r.

Informacje te mogą się zmienić do końca okresu przejściowego. 

Zawsze sprawdzaj stronę rządową gov.uk w celu uzyskania najnow-

szych informacji. EERC ciężko pracuje, aby informacje tu zawarte były 

aktualne, jednak nie oferujemy darmowych porad wizowych na tym 

etapie.

UWAŻAJ NA OSZUSTÓW! W UK, jedynie adwokaci/radcy prawni (so-

licitors) i doradcy OISC mogą udzielać legalnych porad imigracyjnych. 

Jeśli korzystasz z pomocy konsultantów i doradców zawsze sprawdzaj 

ich kwalifikacje aby uniknąć oszustwa.
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